
Melhorando o Desempenho na 
Indústria da Contratação Marítima

A nossa visão é ser a 
autoridade global na 
indústria da contratação 
marítima defendendo 
melhorias no desempenho 
da indústria e fornecendo 
práticas técnicas fidedignas

A IMCA e Seu Trabalho

Somos uma entidade 
de classe internacional. 
Os nossos Membros operam 
na indústria da construção 
offshore ao redor do mundo.

Existimos pelo benefício dos 
nossos Membros promovendo 
áreas de interesse comum 
como saúde, segurança, 
qualidade, e padrões 
ambientais e técnicas.  

Quem Somos

A nossa missão é melhorar 
o desempenho na indústria 
da contratação marítima.

Publicamos padrões 
de orientação técnica e 
operacional líderes na 
indústria em áreas chaves 
de segurança, qualidade, 
e desempenho offshore. 
Representamos nossos 
Membros em diálogo 
com outras organizações 
na indústria, reguladores, 
empresas de petróleo 
e empresas de energia 
renovável. 

Como Operamos

Operamos através de 
uma estrutura de comitês 
a qual aborda muitas áreas 
diferentes de competência 
técnica.

Os Membros dos nossos 
comitês são eleitos ou 
indicados, e temos mais de 
trinta comitês trabalhando 
para melhorar aspectos 
especializados do 
desempenho da nossa 
indústria.

A International Marine Contractors 
Association (IMCA) (Associação Internacional 
de Contratadas Marítimas) é uma entidade 
de classe líder que representa a grande 
maioria das contratadas marítimas e a 
cadeia de fornecimento associada na 
indústria mundial de construção offshore.



Benefícios da Associação

I N T E R N AT I O N A L M A R I N E  CO N T R AC TO R S  AS S O C I AT I O N

Para mais informações e como entrar para a IMCA, por favor visite: IMCA-int.com

Uma voz de liderança 
para a indústria marítima 
offshore

•  Um fórum para se reunir com empresas com posições 
semelhantes para discutir assuntos de interesse 
comum.

•  Um campo de jogo nivelado para todos os Membros, 
assegurando que as contratadas e seus clientes sejam 
alinhados.

•  Acesso ilimitado à nossa biblioteca online abrangente, 
baseada na experiência cumulativa global dos nossos 
Membros com atualizações regulares e oportunidades 
de contribuir para o processo de elaboração e 
desenvolvimento.

•  Acesso imediato a todas as estadísticas e ao nosso 
sistema de alerta Safety Flash (Alerta de Segurança) 
adotado pela indústria.

•  Uma ‘voz única’ para fazer lobby em temas 
regulatórios, com clientes, governos e outras 
organizações.

•  Certificação atualizada nos papéis de supervisão 
chaves de Mergulho e Posicionamento Dinâmico.

•  Os esquemas de certificação aprovados de IMCA 
são muito procurados dentro da nossa indústria. 

•  Seminários e oficinas sobre uma ampla variedade 
de assuntos especializados da indústria.

Cada Membro entra para 
uma ou mais dos nossos 
departamentos técnicos 
(Mergulho, Marítima, 
Levantamento Offshore, 
Sistemas Remotos e 
Veículos de Operação 
Remota (ROV)) segundo a 
sua própria área (ou áreas) 
de operação.

Além do trabalho global 
dos comitês técnicos da 
IMCA, cada Membro entra 
para uma de cinco regiões: 
Ásia-Pacífico, Europa & 
África, Oriente Médio & Índia, 
América do Norte, América 
do Sul.

Os Membros são 
encorajados a participar 
em nossas reuniões e 
eventos regionais para fazer 
networking e envolver-se 
em nossa ampla variedade 
de atividades.
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